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TT
rudny okres występującej z różnym
nasileniem epidemii przetrwaliśmy
w niezłej kondycji – powiedział pre-

zes. Wiele wysiłku skupiliśmy w tym okresie
na udzielaniu pomocy i wspieraniu weteranów,
osób samotnych, chorych. Dzięki pomocy
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych i umiejętnemu korzystaniu
z innych programów pomocowych zdołali-
śmy zapewnić znacznej liczbie potrzebują-
cych ciepły posiłek, paczki żywnościowe,
pomoc w zakupach, dotarcie do lekarzy czy
apteki. Nieocenioną pomocą służyli nam
wolontariusze, harcerze, młodzież szkolna
i żołnierze, zwłaszcza Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Pragnę z tego miejsca, w imieniu Za-
rządu Głównego serdecznie im podziękować.

W tych trudnych miesiącach zdołaliśmy
wypracować skuteczny system zdalnej ko-
munikacji z członkami ZG. Rozpoczęliśmy
cykl bezpośrednich, roboczych spotkań z Za-
rządami Wojewódzkimi i Okręgowymi. Do
tej pory odbyły się spotkania we Wrocławiu,
Jeleniej Górze, Sieradzu, Zamościu, Łodzi.
Radomiu, Chełmie, Przemyślu, Jaśle. Planu-
jemy, o ile nie zajdą nieprzewidziane okolicz-
ności, odbyć w okresie przedkongresowym

spotkania z wszystkimi Zarządami, na ich te-
renie. Uruchomiona została strona interneto-
wa Związku, na której znaleźć można aktual-
ne wydarzenia, historię Związku, wspomnie-
nia kombatantów, adresy, wzory wniosków.
Systematycznie i terminowo ukazywał się
miesięcznik „Polsce Wierni”. 

Czająca się nadal pandemia przyniosła
też dla Związku tragiczne skutki. W okresie od

ostatniego, III Ple-
num zmarło wielu
zasłużonych dla
Związku Kolegów
– Kombatantów,
w tym prezes ZG
kmdr. Henryk L.
Kalinowski, b. pre-
zes ZG gen. Wa-
cław Szklarski,
członkowie ZG –
Edward Kozioł,
Jan Trzciński, Józef Nowicki, prezesi ZO
Kazimierz Samulczyk, Andrzej Czekaj i dzie-
siątki innych działaczy służących przez lata
swoją pracą Związkowi w Kołach i Zarządach. 

Pamięć ich zebrani uczcili chwilą ciszy. 

Sekretarz generalny ZG, Elżbieta Sa-

dzyńska omówiła działalność Prezydium

i Zarządu Głównego w okresie od III Plenar-

nego Posiedzenia do 14 września br. Przed-

stawiła w skrócie prawie 70 przedsięwzięć

zrealizowanych w okresie między posiedze-

niami, mimo ograniczeń wynikających

z pandemii. Większość z nich, prowadzo-

nych w innych niż dotychczas formach, do-

tyczyła udziału w uroczystościach państwo-

wych, historycznych rocznicach, świętach lub

organizowanych, w ograniczonym składzie,

kombatanckich spotkaniach, także w terenie.

Jako przykład podała udział kierownictwa

Związku w obchodach rocznicy wyzwolenia

Warszawy, zamachu na kata Warszawy ge-

nerała SS Franza Kutscherę, powołania 27.

Wołyńskiej Dywizji AK, uroczystości roczni-

cowych Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska

Polskiego, wybuchu II wojny światowej.

Uczestniczyliśmy – przypomniała – w uroczy-
stościach rocznicowych bitwy partyzanckiej
pod Gruszką, walk 1 BPanc na przyczółku
warecko-magnuszewskim. Prezes Janusz Mak-
symowicz w składzie oficjalnych delegacji
odbył dwukrotnie podróż do Włoch, szlaka-
mi walk 2. Korpusu Polskiego. Przedstawiciele
Związku, razem ze mną uczestniczyli w odsło-
nięciu pomnika polskich wyzwolicieli Berlina.

Mimo często drastycznych ograniczeń,
działalności w trybie dyżurów i pracy zdal-
nej, Zarząd Główny stosując często niesza-
blonowe formy, zachował ciągłość pracy,
utrzymując bieżące kontakty z członkami

Plenarne posiedzenie Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP

Naszà si∏à to˝samoÊç 
i dziedzictwo Zwiàzku
W połowie października 2021 r. odbyło się w Warszawie IV Plenarne Posiedzenie Zarządu Głównego

ZKRPiBWP, pierwsze po prawie dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią wirusa COVID–19 

i wynikającymi stąd ograniczeniami w pracy Związku. Obradom przewodniczył prezes Zarządu Głównego,

Janusz MAKSYMOWICZ w oparciu o jednomyślnie przyjęty porządek obrad. 

Dokoƒczenie na str. 4 [ 
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prezydium, Zarządu Głównego, prezesami

ZW i ZO – podkreśliła kończąc sekretarz ge-

neralny. 

Mając na uwadze umożliwienie udziału

w głosowaniu nad projektami ZG ZKRPiBWP

wszystkim członkom Zarządu Głównego,

bez względu na stan zdrowia i możliwości

dojazdu do siedziby ZG, a także stan zagroże-

nia epidemiologicznego, Plenum wyraziło

zgodę, w formie uchwały, na możliwość od-

dawania głosu na projekty uchwał Zarządu

Głównego – osobiście na posiedzeniu, bądź

korespondencyjnie – przez oddanie głosu

na karcie do głosowania. 

W kolejnym punkcie obrad skład Zarzą-

du Głównego uzupełniono o dwie osoby –

Zofię Bałazy, prezesa małopolskiego ZW,

członka nadzwyczajnego Związku oraz płk.

Eugeniusza Skrzypka, kombatanta 1AWP,

przewodniczącego klubu żołnierzy 1. Dywi-

zji im Tadeusza Kościuszki. 

Uczestnicy IV Plenum, po zapoznaniu

się z udostępnionymi materiałami, za-

twierdzili przedstawiony przez główną

księgową ZG Agnieszkę Kosno rachunek

wyników za rok 2019 oraz 2020, bilanse za-

mykające, a także prowizorium planu finan-

sowego na 2021 rok. 

Ważną decyzją posiedzenia było okre-

ślenie terminów i założeń kampanii spra-

wozdawczo-wyborczej Kół oraz Zjazdów

Sprawozdawczo-Wyborczych Zarządów Wo-

jewódzkich i Okręgowych, poprzedzających

VIII Kongres Związku. Zaakceptowano oparte

o statut Związku wytyczne ZG, zgodnie

z którymi zebrania sprawozdawcze–wybor-

cze Kół należy przeprowadzić do 30 czerwca

2022 r., uzgadniając termin z Zarządem

Wojewódzkim bądź Okręgowym. W uzasad-

nionych sytuacjach – choroby, niepełno-

sprawność, brak chętnych do pracy w Za-

rządzie – dopuszcza się przedłużenie ka-

dencji władz na kolejny okres, nie dłuższy

niż cztery lata. Z kolei Zjazdy Zarządów Wo-

jewódzkich i Okręgowych powinny być prze-

prowadzone do końca 2022 r. Termin powi-

nien być uzgodniony z Zarządem Głównym.

Przyjęto zasadę, że na VIII Kongres wybiera

się 1 delegata na 400 członków zwyczaj-

nych, podopiecznych i nadzwyczajnych. Po-

dobnie jak w Kołach, istnieje możliwość,

w uzasadnionych przypadkach, przedłuże-

nia kadencji władz na kolejny okres, nie

dłuższy niż cztery lata. 

W czasie obrad, od-

nosząc się do poszczegól-

nych, omawianych pro-

blemów głos zabrali –

Włodzimierz Czechow-

ski, Zofia Bałazy, Krzysz-

tof Adamczyk, Zofia Wo-

lanin, Dawid Binemann–

Zdanowicz, Krzysztof Ri-

nas, Jan Witkowski. 

ZZ
arząd Główny za-

jął jednomyślnie

stanowisko, w formie

uchwały, w sprawie tożsamości i dziedzic-

twa ideowego Związku. Stwierdza się

w nim m.in. Zarząd Główny deklaruje wier-

ność statutowi Związku, który stanowi, że

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów

Politycznych jest organizacją kombatantów

i weteranów zrzeszającą obywateli polskich,

którzy walczyli o wolność, suwerenność

i niepodległość Ojczyzny w formacjach:

Wojska Polskiego, sojuszniczych armii

państw koalicji antyhitlerowskiej, podziem-

nych organizacji ruchu oporu oraz byłych

więźniów hitlerowskich obozów koncentra-

cyjnych i stalinowskich łagrów oraz wdów

i wdowców po nich. 

Zarząd Główny potwierdza gotowość

współpracy z wszystkimi środowiskami i or-

ganizacjami podzielającymi zadania i profil

ideowy Związku Kombatantów RP i Byłych

Więźniów Politycznych, ale kategorycznie

sprzeciwia się wszelkim próbom zmiany jego

tożsamości, nazwy i charakteru, np. przez

przyznanie statusu członków zwyczajnych

osobom nie spełniającym wymogów statu-

towych, w tym także weteranom działań po-

za granicami państwa. 

WW
końcowej części posiedzenia, w uz-

naniu zasług w kultywowaniu pa-

mięci o walce o niepodległość Polski, szef

Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych, min. Jan Józef Kasprzyk przy-

znał medal „Pro Patria“, sybiraczce – Marii

Jankowskiej oraz wolontariuszowi, członko-

wi nadzwyczajnemu Związku, Arkadiuszowi

Guzikowi. Medal „Pro Bono Poloniae“ otrzy-

mał z kolei Jacek Gromek – społecznik,

przedsiębiorca z Raszyna, który w imieniu

odznaczonych podziękował za wyróżnienia.

Dekoracji, w imieniu szefa Urzędu, min. Ja-

na Józefa Kasprzyka dokonała Monika Kali-

nowska, dyrektor Departamentu Współpra-

cy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji w towa-

rzystwie prezesa Janusza Maksymowicza. 

Następnie, dyrektor Monika Kalinow-

ska przybliżyła zebranym działalność Urzę-

du, w tym szczególnie sferę socjalną i odpo-

wiedziała na liczne pytania. Mówiła m.in.

o możliwości uzyskania pomocy pieniężnej

dla osób posiadających uprawnienia kom-

batanckie, w tym dopłat za zakup sprzętu

rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych,

wsparcia finansowego osób udających się

na leczenie uzdrowiskowe, a także progra-

mach pomocowych, szczególnie ważnych

w okresie ograniczeń pandemicznych. 

MMIICCHHAAŁŁ IIZZDDEEBBSSKKII

[ Dokoƒczenie ze str. 3
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Mimo m∏odego wieku w czasie II woj-
ny Êwiatowej mia∏ Pan bogate doÊwiad-
czenie konspiracyjne. Paƒski ojciec dzia-
∏a∏ w podziemiu i cz´sto anga˝owa∏ Pa-
na do pomocy. 

Ojciec by∏ ˝o∏nierzem „Kedywu”

(Kierownictwo Dywersji Komendy

G∏ównej Armii Krajowej), a ja jego

∏àcznikiem. Przede wszystkim dostar-

cza∏em pod wskazany adres przesy∏ki,

g∏ównie „Biuletyn Informacyjny” na-

zywany przez nas bibu∏à. Obowiàzywa-

∏y mnie zasady konspiracyjne, dlatego

nie zawsze wiedzia∏em, co zawierajà

przesy∏ki, a rozdzielnika – czyli infor-

macji, ile egzemplarzy i pod jaki adres

dowieêç – musia∏em uczyç si´ na pa-

mi´ç. Nie mog∏em mieç przy sobie

˝adnych notatek, no i oczy trzeba by∏o

mieç dooko∏a g∏owy. 

Bardzo szybko wtedy przestawa∏o

si´ byç dzieckiem... Raz nie zdà˝y∏em

wróciç do domu przed godzinà policyj-

nà i na Starym MieÊcie zauwa˝y∏ mnie

patrol ˝andarmów. Na szcz´Êcie Niem-

cy byli daleko i zdo∏a∏em im uciec. S∏y-

sza∏em tylko za sobà krzyki: „Halt! Halt!“.

Prosz´ sobie wyobraziç ten bieg kr´ty-

mi, wàskimi uliczkami Starego Miasta. 

Kiedy w 1943 roku gestapo aresztuje
Paƒskiego ojca, to na Pana, m∏odego
ch∏opaka, spad∏ obowiàzek utrzymania

rodziny. Czy mogliÊcie wtedy liczyç na
pomoc kolegów ojca z „Kedywu“? 

To by∏o dok∏adnie 13 paêdziernika.

Ojciec najpierw trafi∏ na Pawiak, póê-

niej do Auschwitz i Mauthausen. Od

razu dodam, ˝e doczeka∏ tam wyzwole-

nia przez Amerykanów i wróci∏ trans-

portem sanitarnym do Polski, do sana-

torium w Krzy˝atce na Dolnym Âlàsku.

Zmar∏ w 1947 roku, majàc zaledwie

czterdzieÊci siedem lat. 

Po aresztowaniu ojca jeden z jego

kolegów powiedzia∏ mi, ˝e nie mog´

byç ju˝ ∏àcznikiem i musz´ zaprzestaç

konspiracji, bo mój dom mo˝e byç pod

obserwacjà gestapo. Sta∏em si´ te˝ jedy-

nym ˝ywicielem rodziny i musia∏em iÊç

do pracy. Chc´ jednak podkreÊliç, ˝e

znajomi ojca nie zapomnieli o jego ro-

dzinie i pomagali, jak mogli. Najpierw

pracowa∏em w warsztacie Êlusarsko-

mechanicznym, póêniej w zak∏adzie

przerabiajàcym zegarki kieszonkowe,

tzw. cebule, bardzo modne w czasie

okupacji, oraz w wytwórni Êwiec i pasty

do pod∏óg. By∏em dostarczycielem tych

towarów, do sklepów nazywanych my-

dlarniami i jeêdzi∏em z nimi tramwaja-

mi po ca∏ej Warszawie. 

Potem wybuch∏o powstanie war-
szawskie. Bra∏ Pan udzia∏ w walkach? 

O tym, ˝e wybuchnie powstanie, do-

wiedzia∏em si´ rano 1 sierpnia 1944 ro-

ku. Kolega ojca przyszed∏ do mnie i po-

wiedzia∏, ˝e mój czas zawieszenia si´

koƒczy, ˝e o 17.00 b´dzie godzina W.

Mia∏em zg∏osiç si´ na ulic´ D∏ugà 29,

do Hotelu Polskiego, gdzie b´dzie pro-

wadzony werbunek do oddzia∏u. Tym

oddzia∏em okaza∏a si´ elitarna kompa-

nia szturmowa P-20 por. pil. Tadeusza

Garliƒskiego „Tadeusza“, w której s∏u-

˝yli ˝o∏nierze zaprawieni w dywersji

i walce. 

Zosta∏em ∏àcznikiem, poniewa˝ for-

malnie tylko w takiej roli mogli mnie

przyjàç ze wzgl´du na wiek. To bardzo

szybko si´ zmieni∏o, poniewa˝ do od-

dzia∏u przynios∏em prawdziwy skarb –

dwa pistolety! I jak wi´kszoÊç m∏odych

ludzi chcia∏em walczyç, braç na Niem-

cach odwet za lata terroru, strachu

i upokorzeƒ. Kto nie prze˝y∏ okupacji,

ten nie zrozumie tego nastroju. Po-

rucznik Garliƒski, widzàc mojà deter-

minacj´ i te pistolety – polskiego visa

i niemieckiego waltera – pozwoli∏, bym

zosta∏ liniowym ˝o∏nierzem. Trzeba pa-

mi´taç o tym, jak s∏abo by∏y uzbrojone

powstaƒcze oddzia∏y, mia∏em naprawd´

mocnà kart´ przetargowà. Waltera od-

da∏em komuÊ innemu, a na barykadzie

stanà∏em do walki z visem. 

Skàd Pan wzià∏ te pistolety? 
Ojciec musia∏ przeczuwaç, ˝e mo˝e

byç aresztowany i zdradzi∏ mi skrytk´,

w której schowa∏ dwa pistolety z kabu-

rami i zapasowymi magazynkami. Ona

by∏a w Êcianie domu, który remonto-

wano po cz´Êciowym zburzeniu pod-

czas obl´˝enia Warszawy we wrzeÊniu

1939 roku. Na tych pistoletach uczy∏

mnie, jak obchodziç si´ z bronià. 

Który moment w czasie walk traktu-
je Pan jako najci´˝szy, kiedy Êmierç by∏a
naprawd´ blisko... 

Takich chwil pami´tam kilka, ale

najgor´cej zrobi∏o si´ chyba podczas

walk o ma∏à PAST-´ (potoczna nazwa

posesji Urz´du Telefonów Miejsco-

wych Polskiej Akcyjnej Spó∏ki Telefo-

Chcia∏em braç odwet 
na Niemcach
Z Januszem Maksymowiczem o konspiracyjnej przesz∏oÊci

i szybkim dojrzewaniu w czasie wojny 

rozmawia Piotr Korczyƒski 

(dzi´kujemy miesi´cznikowi „Polska Zbrojna” za zgod´ na przedruk) 
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nicznej). Tu 26 sierpnia zosta∏em ranny

od serii puszczonej z czo∏gowego ceka-

emu. Mia∏em wtedy ogromne szcz´-

Êcie! Dwie kule mnie musn´∏y: pierw-

sza przelecia∏a przez czapk´ i w∏osy,

a druga po lewym barku, ale nie naru-

szy∏a koÊci. Opatrujàcy mnie lekarz

stwierdzi∏, ˝e brakowa∏o 2-3 mm, bym

nie w∏ada∏ ju˝ lewà r´kà, a o g∏owie to

nie ma co nawet wspominaç... Milime-

try i... mózg na wierzchu... 

Szczególnie mocno zapami´ta∏em

te˝ walki na barykadzie, która ∏àczy∏a

ulic´ T∏omackie z budynkami od stro-

ny Leszna, w rejonie pa∏acu Mostow-

skich. MyÊmy tu w po∏owie sierpnia ry-

glowali Niemcom dost´p do Starego

Miasta. To by∏y ci´˝kie walki i w pew-

nym momencie koledzy obsadzajàcy

budynki wzd∏u˝ Leszna nie wytrzymali

nerwowo i je opuÊcili. Dowódca bary-

kady, obawiajàc si´, by nie zaj´li ich

Niemcy, zapyta∏, kto na ochotnika tam

pójdzie. W tej grupie znalaz∏em si´ i ja.

Ale by∏em za s∏abo uzbrojony, tylko

w swojego visa i granaty, dlatego na t´

akcj´ dosta∏em rozpylacz (pistolet ma-

szynowy). Kiedy zaj´liÊmy t´ placówk´,

to postanowiliÊmy zaskoczyç Niemców

wypadem. Mi´dzy budynkami poru-

szaliÊmy si´ poprzez wybite w Êcianach

przejÊcia, w ten sposób niepostrze˝enie

dotarliÊmy do ich pozycji. A tam zoba-

czyliÊmy dwa czo∏gi i piechot´ szykujà-

cà si´ za nimi do szturmu. WeszliÊmy

na pi´tro jednego z budynków i obrzu-

ciliÊmy czo∏gi granatami oraz butelkami

zapalajàcymi, a po piechocie posz∏y se-

rie z peemów. Kompletnie zaskoczeni

Niemcy si´ wycofali. Za t´ akcj´ otrzy-

ma∏em awans na starszego strzelca. 

Na d∏ugo zapami´ta∏ Pan te˝ wyda-
rzenia z 1 wrzeÊnia.

Tego dnia podczas ewakuacji Stare-

go Miasta mój oddzia∏ wszed∏ do kana-

∏ów na placu Krasiƒskich i wyszed∏ na

ulicy Wareckiej. To wyjÊcie to by∏ dla

nas szok, bo ÂródmieÊcie nie by∏o jesz-

cze wtedy zniszczone i ludzie zwyczaj-

nie chodzili po ulicach. A my po wal-

kach na Starym MieÊcie i przejÊciu ka-

na∏ami wyglàdaliÊmy strasznie. W kana-

∏ach najgorsza by∏a klaustrofobia, ciem-

noÊç, smród i ta maê pod nogami! Gdy

wyszed∏em na Nowy Âwiat, moje buty

nadawa∏y si´ ju˝ tylko do wyrzucenia.

No i trzeba by∏o uwa˝aç na Niemców

czyhajàcych przy w∏azach z granatami

czy miotaczami p∏omieni. 

Spokój w ÂródmieÊciu szybko si´
jednak skoƒczy∏. 

Tak, zacz´∏a si´ obrona dzielnicy.

Nie otrzymaliÊmy samodzielnej reduty

czy barykady, tylko byliÊmy w odwo-

dzie jako tzw. stra˝ po˝arna. Kiedy trze-

ba by∏o wzmocniç któryÊ z zagro˝o-

nych odcinków, rzucano nas do walki.

G∏ównie walczyliÊmy na Re-

ducie Kuczyƒskich przy skrzy-

˝owaniu Alej Jerozolimskich

z Brackà. Tak to wyglàda∏o

w∏aÊciwie do kapitulacji. Z te-

go czasu szczególnie utkwi∏y

mi w pami´ci walki w rejonie

kawiarni „Cristal“ (przy Brac-

kiej 16). Niemcy jà odbili.

Wtedy zdoby∏em lornetk´ i kie-

dy wypatrzy∏em przez nià Niemca oko-

pujàcego si´ bagnetem, wzià∏em od ko-

legi karabin i „Êciàgnà∏em“ go jednym

strza∏em. Mimo rany, o której mówi∏em,

ca∏y czas by∏em w oddziale, ale pod ko-

niec powstania lekarz mnie obejrza∏ jesz-

cze raz i stwierdzi∏, ˝e nie najlepiej to

wyglàda. Da∏ mi wi´c w dniu zawieszenia

broni skierowanie do szpitala polowego

mieszczàcego si´ przy Mokotowskiej 55.

Tam porzàdnie mnie opatrzono. I z te-

go szpitala zosta∏em wzi´ty do niewoli. 

Jednak uciek∏ Pan z transportu wio-
zàcego powstaƒców w g∏àb Niemiec. 

Mo˝na powiedzieç, ˝e uciek∏em na

wyraêne ˝àdanie kolegów z oddzia∏u.

Gdy ju˝ za∏adowano nas do wagonów,

oni stwierdzili, ˝e szkoda mnie ciàgnàç

na poniewierk´ w Reichu. Kiedy pociàg

zwolni∏ na jakimÊ zakr´cie, dosta∏em

rozkaz: „Skacz!“ i po prostu koledzy

wypchn´li mnie na zewnàtrz. Na

szcz´Êcie spad∏em z nasypu bez szwan-

ku i poszed∏em szukaç adresu, który

dosta∏em jako pewny, ˝eby przeczekaç

tam do wyzwolenia. Dopiero tu zacz´∏y

si´ schody, bo w nocy pob∏àdzi∏em i za-

puka∏em do innego domu. Ze strachu

przed Niemcami gospodarze nie po-

zwolili mi wejÊç, ale zgodzili si´, bym

do rana przeczeka∏ w s∏awojce... O Êwi-

cie trafi∏em, gdzie trzeba i szcz´Êliwie

dotrwa∏em do stycznia 1945 roku. 

Po przejÊciu sowieckiej ofensywy od
razu wróci∏ Pan do Warszawy?

Tak, zaraz po 17 stycznia. Zamiesz-

ka∏em u swojej babci, przy ulicy Nad-

wiÊlaƒskiej na Bródnie. Nie chwali∏em

si´ nikomu, ˝e kilka miesi´cy wczeÊniej

walczy∏em w powstaniu i jakoÊ uda∏o

mi si´ przetrwaç wszystkie póêniejsze

zawieruchy z tym zwiàzane. Byç mo˝e

by∏em zbyt m∏ody, by zwracaç na 

siebie uwag´ jako ˝o∏nierz Armii Kra-

jowej. 

Por. Janusz Maksymowicz „Janosz“ 

By∏ ˝o∏nierzem kompanii szturmo-

wej P-20 ze zgrupowania „Sosna“. Po

wojnie, po ukoƒczeniu studiów pracowa∏

w Polskim Towarzystwie Handlu Zagra-

nicznego „Varimex“. Obecnie jest preze-

sem Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kom-

batantów RP i By∏ych Wi´êniów Poli-

tycznych oraz cz∏onkiem Rady ds. Kom-

batantów i Osób Represjonowanych przy

szefie Urz´du ds. Kombatantów i Osób

Represjonowanych.
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OO TTYYMM WWAARRTTOO WWIIEEDDZZIIEEåå

UUpprrzzeejjmmiiee  iinnffoorrmmuujjeemmyy,,  ˝̋ee  oodd  99 ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22002211  rr..  sszzeeff
UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  bb´́--
ddzziiee  mmóógg∏∏  ppoottwwiieerrddzzaaçç  uupprraawwnniieenniiaa  kkoommbbaattaanncckkiiee  oossoobboomm,,  kkttóórree
pprrzzeebbyywwaa∏∏yy  ww oobboozziiee  pprrzzeejjÊÊcciioowwyymm  ww PPrruusszzkkoowwiiee..  

11  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22002211  rr..  ww DDzziieennnniikkuu  UUssttaaww  ((DD..UU..  22002211  ppoozz..
11779911))  zzoossttaa∏∏oo  ooppuubblliikkoowwaannee  RRoozzppoorrzzààddzzeenniiee  MMiinniissttrraa  RRooddzziinnyy
ii PPoolliittyykkii  SSppoo∏∏eecczznneejj  zz 1188  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22002211  rr..  zzmmiieenniiaajjààccee  rroozzppoorrzzàà--
ddzzeenniiee  ww sspprraawwiiee  mmiieejjsscc  ooddoossoobbnniieenniiaa,,  ww kkttóórryycchh  bbyy∏∏yy  oossaaddzzoonnee
oossoobbyy  nnaarrooddoowwooÊÊccii  ppoollsskkiieejj  lluubb  oobbyywwaatteellee  ppoollssccyy  iinnnnyycchh  nnaarrooddoo--
wwooÊÊccii.. NNaa  mmooccyy  tteeggoo  RRoozzppoorrzzààddzzeenniiaa  rroozzsszzeerrzzoonnaa  zzoossttaa∏∏aa
oo oobbóózz  pprrzzeejjÊÊcciioowwyy  ww PPrruusszzkkoowwiiee  ((DDuullaagg  112211))  lliissttaa  mmiieejjsscc  oodd--
oossoobbnniieenniiaa,,  ww kkttóórryycchh  pprrzzeebbyywwaanniiee  ww cczzaassiiee  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj
uummoo˝̋lliiwwiiaa  uuzzyysskkaanniiee  uupprraawwnniieeƒƒ  kkoommbbaattaanncckkiicchh..  NNoowwee  pprrzzeeppiissyy
wweejjddàà  ww ˝̋yycciiee  99 ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22002211  rr..  

OOssoobbyy  zzaaiinntteerreessoowwaannee  uuzzyysskkaanniieemm  uupprraawwnniieeƒƒ  kkoommbbaattaanncc--
kkiicchh,,  kkttóórree  bbyy∏∏yy  wwyywwiieezziioonnee  ddoo  oobboozzuu  pprrzzeejjÊÊcciioowweeggoo  ww PPrruusszzkkoo--
wwiiee  pprroossiimmyy  oo wwyyppee∏∏nniieenniiee  ii ppooddppiissaanniiee  ffoorrmmuullaarrzzaa  wwnniioosskkuu
oo pprrzzyyzznnaanniiee  uupprraawwnniieeƒƒ  kkoommbbaattaanncckkiicchh  oorraazz  pprrzzeess∏∏aanniiee  ggoo  ddoo
UUrrzz´́dduu..  DDoo  wwnniioosskkuu  nnaallee˝̋yy  zzaa∏∏ààcczzyyçç  ˝̋yycciioorryyss  oorraazz  ddoowwooddyy  ppoo--
ttwwiieerrddzzaajjààccee  pprrzzeebbyywwaanniiee  ww oobboozziiee  pprrzzeejjÊÊcciioowwyymm..  OOssoobbyy,,  kkttóórree
wwcczzeeÊÊnniieejj  wwyysstt´́ppoowwaa∏∏yy  ddoo  sszzeeffaa  UUddssKKiiOORR  oo ppoottwwiieerrddzzeenniiee
uupprraawwnniieeƒƒ  kkoommbbaattaanncckkiicchh  zz ttyyttuu∏∏uu  pprrzzeebbyywwaanniiaa  ww oobboozziiee  pprrzzeejj--
ÊÊcciioowwyymm  ww PPrruusszzkkoowwiiee  lluubb  oo pprrzzyyzznnaanniiee  ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  ppiieennii´́˝̋nnee--
ggoo  ddllaa  oossóóbb  ddeeppoorrttoowwaannyycchh  ddoo  pprraaccyy  pprrzzyymmuussoowweejj  ppoo  ppoobbyycciiee
ww ttyymm  oobboozziiee  pprroossiimmyy  oo ppooddaanniiee  tteejj  iinnffoorrmmaaccjjii  wwee  wwnniioosskkuu..  WW nnoo--
wwyymm  ppoosstt´́ppoowwaanniiuu  bb´́ddzziieemmyy  mmooggllii  wwyykkoorrzzyyssttaaçç  ddoowwooddyy  zzeebbrraa--
nnee  wwee  wwcczzeeÊÊnniieejjsszzyycchh  ppoosstt´́ppoowwaanniiaacchh..  

UdsKiOR

Uprawnienie kombatanckie dla osób wywiezionych w czasie II wojny
Êwiatowej do obozu przejÊciowego w Pruszkowie

Archiwum Paƒstwowe w Szczecinie 
– kim jesteÊmy i czym si´ zajmujemy

W nawiàzaniu do informacji w rubryce

„O tym warto wiedzieç” zamieszczonej

w styczniowym numerze z 2021 r. mie-

si´cznika „Polsce Wierni”, dotyczàcej za-

bezpieczenia i post´powania z dokumenta-

cjà stanowiàcà spuÊcizn´ organizacji kom-

batanckich, jako pracownicy Archiwum

Paƒstwowego w Szczecinie chcielibyÊmy

przedstawiç Paƒstwu wspólne przedsi´wzi´-

cie realizowane z w∏adzami Zachodniopo-

morskiego Zarzàdu Wojewódzkiego Zwiàz-

ku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i By∏ych Wi´êniów Politycznych w zakresie

zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej

i zgromadzonej przez szczeciƒskà organiza-

cj´ kombatanckà oraz prowadzonej dzia∏al-

noÊci popularyzacyjno-edukacyjnej.

Archiwum Paƒstwowe w Szczecinie jest

jednym z trzydziestu trzech archiwów paƒ-

stwowych w Polsce dzia∏ajàcym na okreÊlo-

nym przepisami prawa cz´Êci terytorium

województwa zachodniopomorskiego, obej-

mujàcego m.in. miasta Szczecin, Stargard,

ÂwinoujÊcie. Do najwa˝niejszych zadaƒ re-

alizowanych przez archiwa paƒstwowe nale-

˝y gromadzenie, ewidencjonowanie, prze-

chowywanie, opracowanie, zabezpieczenie

i udost´pnianie materia∏ów archiwalnych

znajdujàcych si´ fizycznie w magazynach

archiwalnych oraz dbanie o prawid∏owe po-

st´powanie z materia∏ami archiwalnymi

i pozosta∏à dokumentacjà w ró˝nego rodza-

ju paƒstwowych i samorzàdowych jednos-

tkach organizacyjnych, zgodnie z przewi-

dzianymi w tym zakresie przepisami prawa.

Materia∏y archiwalne to wszelkiego ro-

dzaju akta i dokumenty, jak np. dokumen-

tacja techniczna, fotografie, ale równie˝

nagrania dêwi´kowe, filmy, w tym

wspó∏czeÊnie wytwarzane doku-

menty elektroniczne, które bez

wzgl´du na sposób wytworzenia

stanowià êród∏o informacji o war-

toÊci historycznej, b´dàce Êwia-

dectwem dzia∏alnoÊci Paƒstwa Pol-

skiego (np. w∏adz paƒstwowych)

oraz kszta∏towania si´ i rozwoju

˝ycia spo∏ecznego w ramach dzia-

∏alnoÊci ró˝nego rodzaju organizacji

i Êrodowisk politycznych, zawodo-

wych, wyznaniowych, w tym rów-

nie˝ organizacji kombatanckich. 

Wspó∏dzia∏anie Archiwum Paƒstwowego
w Szczecinie z Zachodniopomorskim 
Zarzàdem Wojewódzkim Zwiàzku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych

Archiwum Paƒstwowe w Szczecinie

nawiàza∏o pierwszy kontakt z Zachodnio-

pomorskim Zarzàdem Wojewódzkim

Zwiàzku Kombatantów RP i BWP w grud-

niu 2018 r. za poÊrednictwem profesora

Uniwersytetu Szczeciƒskiego Rados∏awa

Gaziƒskiego, który wskaza∏ ówczesnym

w∏adzom szczeciƒskiej organizacji komba-

tanckiej Archiwum Paƒstwowe w Szczeci-

nie jako instytucj´ w∏aÊciwà do udzielenia

porady w kwestii post´powania z doku-

mentacjà zgromadzonà przez Zarzàd. 

Na pierwszym spotkaniu pracownicy

Archiwum Paƒstwowego w Szczecinie prze-

prowadzili wst´pnà ocen´ wartoÊci doku-

mentacji wytworzonej i zgromadzonej

przez Zachodniopomorski Zarzàd Woje-

wódzki Zwiàzku Kombatantów RP i BWP,

która zosta∏a powtórzona w styczniu 2019 r.

w celu prawid∏owego i szczegó∏owego ok-

reÊlenia oceny wartoÊci dokumentacji,

w czasie której stwierdzono, ˝e w zasobie

organizacji znajdujà si´ materia∏y archiwal-

ne stanowiàce wa˝ne dokumenty z dzie-

jów dzia∏alnoÊci szczeciƒskiego Êrodowi-

ska kombatanckiego, wÊród których wy-

ró˝niç mo˝na kroniki i albumy, np. album

Wspó∏dzia∏anie Archiwum Paƒstwowego w Szczecinie z Zachodniopomorskim
Zarzàdem Wojewódzkim Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i By∏ych Wi´êniów Politycznych w zakresie realizacji zabezpieczenia 
dokumentacji i dzia∏alnoÊci popularyzacyjno-edukacyjnej
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poÊwi´cony Zjazdowi Wojewódzkiemu

uczestników bitwy pod Lenino w Szczeci-

nie, czy kronika ko∏a ZBoWiD dzia∏ajàce-

go przy Fabryce Mechanizmów Samocho-

dowych „Polmo” w Szczecinie, stanowià-

ce êród∏a organizacji spo∏ecznoÊci komba-

tanckiej w Szczecinie oraz w regionie ów-

czesnego województwa szczeciƒskiego. 

Podczas pierwszego, grudniowego spot-

kania z reprezentantami w∏adz Zarzàdu:

prezesem Zarzàdu Urszulà Madejskà, za-

st´pcà prezesa Zwiàzku Henrykiem Tom-

czakiem oraz cz∏onkinià Zarzàdu Danutà

Bodnar, pracownicy Archiwum Paƒstwowe-

go w Szczecinie przedstawili zalety oraz

sposób w jaki historyczna dokumentacja

Êwiadczàca o dzia∏alnoÊci szczeciƒskiego

Êrodowiska kombatanckiego mo˝e zostaç

przekazana do archiwum paƒstwowego.

W tej kwestii, zgodnie z obowiàzujàcymi

przepisami prawa, niezb´dne by∏o z∏o˝enie

pisma przez w∏adze Zachodniopomorskie-

go Zarzàdu Wojewódzkiego Zwiàzku RP

i BWP do Naczelnego Dyrektora Archiwów

Paƒstwowych, który stanowi centralny or-

gan administracji rzàdowej w sprawach

paƒstwowego zasobu archiwalnego, w celu

wskazania Archiwum Paƒstwowego w Szcze-

cinie jako w∏aÊciwego do ustalenia i przej´-

cia materia∏ów archiwalnych Zarzàdu. 

Podsumowaniem tych dzia∏aƒ by∏o za-

warcie w czerwcu 2019 r. umowy pomi´-

dzy Archiwum Paƒstwowym w Szczecinie

a Zachodniopomorskim Zarzàdem Woje-

wódzkim Zwiàzku Kombatantów RP

i BWP, dotyczàcej wsparcia dzia∏alnoÊci

dokumentacyjnej organizacji kombatanc-

kiej przez archiwum paƒstwowe. W wyni-

ku podpisania stosownych dokumentów,

Zarzàd dobrowolnie przekaza∏ do Archi-

wum Paƒstwowego w Szczecinie doku-

mentacj´ o wartoÊci historycznej, uznanà

przez archiwum paƒstwowe za materia∏y

archiwalne, zobowiàzujàc si´ do jej szcze-

gó∏owego spisania, uporzàdkowania i za-

bezpieczenia, przy czym jeden egzemplarz

spisanej dokumentacji zosta∏ przekazany

Zarzàdowi jako dowód przej´cia doku-

mentacji przez archiwum paƒstwowe. 

WÊród inicjatyw przeprowadzonych

wspólnie przez Archiwum Paƒstwowe

w Szczecinie i Zachodniopomorski Zarzàd

Wojewódzki Zwiàzku Kombatantów RP

i BWP warto wymieniç zorganizowanie

w siedzibie archiwum paƒstwowego, 26 listo-

pada 2019 r., spotkania z cz∏onkami i sym-

patykami Zachodniopomorskiego Zwiàzku

Kombatantów RP i BWP, na którym przed-

stawiono stan realizacji prac zwiàzanych

z uporzàdkowaniem przekazanych przez

Zarzàd materia∏ów archiwalnych oraz prze-

kazano wiedz´ na temat funkcji i zadaƒ, ja-

kie sprawuje archiwum paƒstwowe. 

Ze wzgl´du na pojawienie si´ na teryto-

rium Paƒstwa Polskiego w I kwartale 2020 r.

pandemii SARS-CoV-2, wspó∏dzia∏anie Ar-

chiwum Paƒstwowego w Szczecinie z Zarzà-

dem Zachodniopomorskiego

Zwiàzku Kombatantów RP

i BWP w znacznym stopniu

zosta∏o ograniczone. Mimo tej

niesprzyjajàcej sytuacji Archi-

wum Paƒstwowe w Szczecinie

w dalszym ciàgu utrzymuje

kontakt z w∏adzami Zachod-

niopomorskiego Zarzàdu Kom-

batantów RP i BWP, reprezen-

towanych przez obecnego pre-

zesa Zarzàdu HHeennrryykkaa  KKrruuddoo--

ssaa i zast´pc´ prezesa HHeennrryykkaa

TToommcczzaakkaa, a w ramach wza-

jemnego wspó∏dzia∏ania Archi-

wum Paƒstwowe w Szczecinie

w dalszym ciàgu planuje przyj-

mowaç dokumentacj´ historycznà, wytwo-

rzonà i zgromadzonà przez Zarzàd, zwiàza-

nà z dzia∏alnoÊcià zlikwidowanych Kó∏ miej-

skich, a tak˝e Kó∏ terenowych z obszaru

obecnego województwa zachodniopomor-

skiego oraz podejmowaç i realizowaç wspól-

ne inicjatywy popularyzacyjno-edukacyjne

w celu zachowania dla przysz∏ych pokoleƒ

historycznego Êwiadectwa dzia∏alnoÊci Êro-

dowiska kombatanckiego. 

W tym miejscu warto podkreÊliç, ˝e

nawiàzanie kontaktu z Zachodniopomor-

skim Zarzàdem Kombatantów RP i BWP

przyczyni∏o si´ do przekazania cz´Êci hi-

storycznej dokumentacji zwiàzanej z dzia-

∏alnoÊcià organizacji kombatanckich na

obszarze dawnego województwa koszaliƒ-

skiego do Archiwum Paƒstwowego w Ko-

szalinie. Efektem tych dzia∏aƒ b´dzie za-

chowanie dla przysz∏ych pokoleƒ mate-

rialnego Êwiadectwa istnienia i funkcjono-

wania stowarzyszeƒ kombatanckich oraz

udokumentowanie losów ich uczestników,

ze szczególnym uwzgl´dnieniem po 1945 r.

polskiej historii obecnego województwa

zachodniopomorskiego. 

Post´powanie z dokumentacjà ZKRPiBWP
przekazanà pod opiek´ Archiwum 
Paƒstwowego w Szczecinie. 

Do jednego z najwa˝niejszych zadaƒ

Archiwum Paƒstwowego w Szczecinie na-

le˝y udost´pnianie zgromadzonych mate-

ria∏ów archiwalnych u˝ytkownikom archi-

wum. Wszystkie inne dzia∏ania prowa-

dzone przez archiwum paƒstwowe osta-

tecznie zmierzajà do zapewnienia jak naj-

bardziej komfortowych warunków przy

korzystaniu przez u˝ytkowników z prze-

chowywanych w archiwum materia∏ów.

Nie inaczej jest z archiwaliami Zwiàzku

Kombatantów, który przekaza∏ Archiwum

Paƒstwowemu w Szczecinie cenne mate-

ria∏y archiwalne, wytworzone w toku jego

dzia∏alnoÊci. Sà one nie tylko rezultatem

funkcjonowania i dzia∏alnoÊci organizacji

kombatanckiej, ale te˝ spuÊciznà, Êwia-

dectwem ˝ycia i losów, cz´sto dramatycz-

nych, cz∏onków organizacji i ich rodzin.

Materia∏y przekazane przez zachodnio-

pomorskà organizacj´ kombatanckà (za-

równo w ostatnich latach, jak i wczeÊniej)

podzieliç mo˝na na kilka kategorii od-

zwierciedlajàcych ró˝ne aspekty dzia∏al-

noÊci ZKRPiBWP. 

Jako pierwsze mo˝na wymieniç mate-

ria∏y organizacyjne, jak np. protoko∏y po-

siedzeƒ Zarzàdu Okr´gu i podleg∏ych mu

jednostek terenowych, sprawozdania, czy

plany pracy. Stanowià one przede wszyst-

kim Êwiadectwo dzia∏alnoÊci organizacyj-

nej Zwiàzku, metod jego pracy, procedur

i wzajemnych relacji mi´dzy Zarzàdem

Okr´gu i oddzia∏ami terenowymi. 

Du˝à cz´Êç zasobu stanowià akta ewi-

dencyjne, czyli wszelkiego rodzaju spisy, wy-

kazy i rejestry kombatantów, sporzàdzane

w toku bie˝àcej dzia∏alnoÊci organizacji.

Tworzono je wg ró˝nych kryteriów, np. orga-

nizacyjnych (przynale˝noÊç do oddzia∏ów

i Kó∏), tematycznych (przynale˝noÊç do for-

macji zbrojnej, udzia∏ w konkretnej bitwie

bàdê kampanii), czy pomocniczych (np. spi-

sy wydanych zaÊwiadczeƒ kombatanckich);

i w ró˝nych celach – sprawozdawczych, or-

ganizacyjnych, ale te˝ np. w zwiàzku z ob-

chodami uroczystoÊci, podczas których

nadawano kombatantom wysokie odznacze-

nia paƒstwowe. Do tej kategorii zaliczyç

mo˝na równie˝ akta osobowe poszczegól-

nych cz∏onków Zwiàzku, w tym karty cz∏on-

kowskie. 

Sporà cz´Êç zasobu stanowià materia∏y

zwiàzane z popularyzatorskà dzia∏alnoÊcià

Zwiàzku. Cz´Êç z nich znajduje si´ wÊród

akt organizacyjnych, gdy˝ sprawozdania

tego typu, z obchodów wa˝nych dla historii

[ dokończenieze ze str. 21
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Polski rocznic (Powstania Wielkopolskie-

go, Powstaƒ Âlàskich, wybuchu II wojny

Êwiatowej), czy te˝ z akcji popularyzator-

skich organizowanych przez kombatan-

tów, przekazywane by∏y Zarzàdowi Okr´-

gu jako cz´Êç obowiàzkowej dzia∏alnoÊci

sprawozdawczej oddzia∏ów terenowych.

WÊród tych akt znajdujà si´ równie˝ ma-

teria∏y wytworzone i stanowiàce Êwiadec-

twa, relacje, wspomnienia, referaty cz∏on-

ków Zwiàzku spisane przy ró˝nych, jak

wymienione wy˝ej, okazjach. Stanowià

one cenny materia∏ ukazujàcy losy wojen-

ne ˝o∏nierzy, zawierajàce niejednokrotnie

pe∏ne detali i wstrzàsajàce relacje ze starç

zbrojnych, w których brali udzia∏ cz∏on-

kowie Zwiàzku. 

Niezwykle ciekawà grup´ materia∏ów

tworzà przekazane przez Zwiàzek Kom-

batantów kroniki oraz albumy. Interesujà-

ca jest nie tylko ich treÊç, ale równie˝ for-

ma (w postaci wielkoformatowych ksiàg).

Zawierajà nie tylko zapiski z dzia∏alnoÊci

Zwiàzku, ale te˝ materia∏y graficzne,

zdj´cia, rysunki itp. Warto wspomnieç, ˝e

wÊród przekazanych akt znajduje si´ rów-

nie˝ dokumentacja techniczna powsta∏a

w zwiàzku z budowà Domu Kombatanta

na ul. Kruczej. Nale˝y przy tym nadmie-

niç, ˝e w zasobie Archiwum Paƒstwowe-

go w Szczecinie znajdujà si´ ju˝ akta

kombatanckie przekazane we wczeÊniej-

szych latach, a materia∏y przekazane

obecnie zosta∏y w∏àczone do istniejàcego

ju˝ zespo∏u. 

Materia∏y archiwalne przekazane przez

Zwiàzek Kombatantów stanowià w zaso-

bie Archiwum Paƒstwowego jeden zespó∏

archiwalny znajdujàcy si´ na etapie opra-

cowania. Polega ono na uporzàdkowaniu

materia∏ów archiwalnych, ich zinwentary-

zowaniu i nadaniu im trwa∏ego porzàdku.

Zespó∏ dzielony jest najpierw na tzw. jed-

nostki archiwalne, czyli teczki, których za-

wartoÊç dotyczy jednej sprawy lub tematu,

np. „Protoko∏y posiedzeƒ Zarzàdu Okr´gu”,

itp. Odr´bnà jednostkà, przede wszyst-

kim ze wzgl´du na jej form´ fizycznà, jest

równie˝ np. kronika. Jednostki nast´pnie

zgrupowane sà w serie i, w razie koniecz-

noÊci, podserie ze wzgl´du na ∏àczàcy je

wspólny temat. Dla ca∏oÊci zbioru sporzà-

dzany jest inwentarz, czyli spis poszcze-

gólnych jednostek oraz wst´p do niego za-

wierajàcy informacje o zespole i jego twórcy,

czyli ZKRPiBWP. 

Na poziomie jednostki archiwalnej pro-

wadzone sà prace porzàdkowe polegajàce

przede wszystkim na usuni´ciu elementów

metalowych, jak zszywki, spinacze itp., ce-

lem uchronienia dokumentacji przed szko-

dliwym dzia∏aniem rdzy oraz usuni´ciu du-

plikatów poszczególnych dokumentów, ale

równie˝ na chronologicznym i tematycz-

nym uporzàdkowaniu zawartoÊci teczki.

W tym wypadku dzieli si´ materia∏y na

sprawy, a te uk∏ada w porzàdku chronolo-

gicznym rozpoczynajàc od sprawy najdaw-

niejszej. Pliki dokumentów tworzàce jed-

nostk´ archiwalnà umieszczane sà nast´p-

nie w specjalnych teczkach bezkwasowych,

chroniàcych je przed erozjà i zapewniajà-

cych bezpieczeƒstwo ich przechowywania

w d∏ugiej perspektywie czasu. Teczki z kolei

umieszczane sà w specjalnych pud∏ach ar-

chiwalnych, a te w magazynie Archiwum.

Zabezpieczone w ten sposób materia∏y

zostanà udost´pnione u˝ytkownikom, któ-

rzy otrzymajà swobodny i bezp∏atny do-

st´p do zasobu w czytelni Archiwum Paƒ-

stwowego w Szczecinie. Tym samym mate-

ria∏y przekazane przez Zwiàzek Kombatan-

tów nie tylko zostanà odpowiednio zabez-

pieczone przed zniszczeniem, ale równie˝

otrzymajà nowe ˝ycie i dadzà mo˝liwoÊç

zapoznania si´ z dziejami organizacji kom-

batanckiej przysz∏ym pokoleniom. Dzi´ki

temu pami´ç o losach wojennych komba-

tantów oraz ich dzia∏alnoÊci spo∏ecznej

i zwiàzkowej przetrwajà na wiecznoÊç. 

Archiwa Rodzinne Niepodleg∏ej 
– ogólnopolski projekt prowadzony przez
archiwa paƒstwowe

Ka˝dy z nas na przestrzeni swojego

˝ycia gromadzi i przechowuje w swoim

domowym zaciszu dokumentacj´ zwiàza-

nà z ˝yciem osobistym, rodzinnym czy za-

wodowym, która jest nie tylko zapisem

i Êwiadectwem cz´sto burzliwych, ˝ycio-

wych losów, ale przede wszystkim stanowi

bezcennà pamiàtk´ i êród∏o historyczne.

Z tego miejsca, majàc ÊwiadomoÊç prze-

sz∏oÊci jaka kryje si´ za sylwetkami kom-

batantów, którzy poÊwi´cili dla swej Oj-

czyzny ˝ycie i w dalszym ciàgu nieustan-

nie dbajà o tradycje patriotyczne w na-

szym spo∏eczeƒstwie, zwracamy si´ do

Paƒstwa z apelem i proÊbà o udzia∏ w pro-

jekcie prowadzonym przez archiwa paƒ-

stwowe pt. „Archiwa Rodzinne Niepodle-

g∏ej”, którego celem jest „po∏àczenie naro-

dowej oraz prywatnej historii i uwydat-

nianie roli nieznanych szerzej osób, ro-

dzin, rodów i lokalnych spo∏ecznoÊci

w przywróceniu niepodleg∏ej Polski”. Na

terenie ca∏ej Polski funkcjonujà 33 archiwa

paƒstwowe, których pracownicy w wy-

znaczonych punktach konsultacyjnych

(dost´pnych na stronie internetowej: 

https://archiwarodzinne.gov.pl/punkty-konsultacyjne)
sà w stanie zaoferowaç pomoc w zakresie

prawid∏owego post´powania i zabezpiecze-

nia historycznej dokumentacji rodzinnej. 

W przypadku Archiwum Paƒstwowego

w Szczecinie zapraszamy wszystkich zainte-

resowanych w godzinach 7:30-15:30 pod

adres ul. Êw. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin,

numer telefonu 91 433 50 02 wew. 134,

adres e-mail: oddzial5@szczecin.ap.gov.pl.
mgr Maciej Bartoszek 

dr Kamil Bia∏y 

PRZYCZÓLEK CZERNIAKOWSKI

TTen skrawek wiÊlanego wybrze˝a „zwany P∏ytà Czerniakowskà“
to miejsce desantu polskich ˝o∏nierzy, których droga do Oj-

czyzny by∏a d∏uga i krwawa. Widok z praskiego brzegu Wis∏y p∏onà-
cej, um´czonej walkami powstaƒczymi Warszawy zdecydowa∏, ˝e
bez przygotowania, bez wsparcia artyleryjskiego przystàpili do forso-
wania Wis∏y, okupujàc to ogromnymi stratami – zgin´∏o bàdê zosta∏o

rannych ponad trzy tysiàce ˝o∏nierzy. Przyk∏adem niech b´dzie
8. pu∏k 3. Dywizli Piechoty 1 AWP, gdzie z dwóch batalionów po-
wróci∏o na praski brzeg zaledwie kilkunastu ˝o∏nierzy. 

W 77. rocznic´ sforsowania Wis∏y, przy P∏ycie Czerniakowskiej
spotka∏a si´ „garstka” osób. Byli wÊród nich przedstawiciele
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP – sekretarz ZG EEll˝̋bbiieettaa  SSaaddzzyyƒƒ--
sskkaa  i kierownik biura ZG KKrrzzyysszzttooff  RRiinnaass, czlonkowie Stowarzy-
szenia „Pokolenia” z prezesem LLuuddwwiikkiieemm  MMiizzeerràà oraz przedstawi-
ciele Rady Âródmiejskiej „Nowej Lewicy” z PPaaww∏∏eemm  KKoo∏∏ooddzziieejjsskkiimm.
Uczestnicy z∏o˝yli na P∏ycie wiàzanki kwiatów i zapalili znicze 
oddajàc czeÊç bohaterskim ˝o∏nierzom, którzy bez chwili wahania
usi∏owali przyjÊç z pomocà walczàcej Warszawie. 

EE..  SSaaddzzyyƒƒsskkaa


